
 

  
       
 

    
  

Anvisning för idrottshallarna och gymnastiksalarna 
i Färgelanda kommun  
 
 
PRIORITERING VID LOKALTILLDELNING AV IDROTTSHALLARNA OCH 
GYMNASTIKSALARNA FÖR PERIODEN AUGUSTI - JUNI 
  

• Tävlingsinriktad ungdomsverksamhet upp till och med 16 år kl. 17:00-20:00  
• Tävlingsinriktad seniorverksamhet från 17 år och uppåt kl. 20:00-22:00  
• Ej tävlingsinriktad ungdomsverksamhet upp till och med 16 år kl. 17:00-20:00  
• Ej tävlingsinriktad seniorverksamhet från 17 år och uppåt kl. 20:00-22:00  

 
 
KRITERIER  
 
Kultur- och fritid genomför ett bokningsmöte med berörda föreningar under maj-juni med 
åtföljande uppföljningsmöte innan säsongstart.  
Bokningsschemat läggs om varje säsong för perioden augusti-juni enligt prioriteringen ovan.  
Att man haft en tid föregående säsong betyder inte att man har företräde till samma tid till 
nästa säsong.  
Max två träningstillfällen per vecka och lag.  
Inomhusidrotter har företräde framför utomhusidrotter.  
Information om inställd träning och match ska meddelas snarast via sms-grupp eller e-post till 
berörda föreningar och kommunens handläggare.  
Tillfällig bokning och avbokning meddelas senast dagen innan bokad tid. Om meddelande 
uteblir debiteras avgiften.  
Nyckel och tagg skall återlämnas inom 24 timmar efter bokningstid till biblioteket eller 
bokinkast utanför ingång Centrumhuset. Har du inte lämnat då debiteras den med 250 kronor. 
Säsongsvisa avbokningar meddelas senast en vecka innan bokad tid. Om meddelande uteblir 
debiteras avgiften.  
Seriematcher och arrangemang/event har företräde framför träningsverksamhet.  
Kommunal verksamhet har företräde framför annan verksamhet.  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  
       
 

 

BESKRIVNING AV IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR I 
FÄRGELANDA KOMMUN  

 
VALBOSKOLANS IDROTTSHALL 
  
Hallen kan delas av med vikvägg så att måtten i de två salarna blir 20 x 20 meter. I stor sal 
kan man spela Basket, Handboll, Futsal och Volleyboll på plan med fulla mått och linjer. 
Basket går även att spela på tvären på 4 banor men då utan linjering. Volleyboll går också att 
spela på tvären på två banor. Det går även att spela Innebandy men det finns ingen sarg samt 
inga linjer. Racketsport i form av badminton och tennis går att genomföra här. 4 banor för 
badminton samt 1 bana för tennis. Dessutom finns det möjlighet till redskapsgymnastik med 
ringar (8 par), bom (8), räck (4), lianer (2 uppsättningar) & ribbstolar.  

SPORTHALL  
 
I denna hall kan man spela handboll på helplan samt 3 banor för minihandboll, Futsal på 
helplan, volleyboll på plan med fulla mått och linjer. Det går även att spela volleyboll på fyra 
planer på tvären. Innebandy går att spela med fulla mått och det finns innebandysarg samt 
linjering till denna plan. Racketsporterna badminton 6 planer samt tennis på helplan som är 
linjerad går att genomföra i Sporthallen. Musikanläggning finns och nyckel kvitteras ut i 
samband med bokningen. 

HÖJDENSKOLANS GYMNASTIKSAL  
 
Nyrenoverad gymnastiksal med måtten 10 x 20 meter. I hallen finns linjer för basket, 
handboll och volleyboll uppritade men det finns självklart även möjlighet att utföra andra 
sporter som till exempel innebandy. Det finns endast målade målburar i hallen. 
 
 ÖDEBORGS OCH HÖGSÄTERS GYMNASTIKSAL  
 
Ingen av dessa gymnastiksalar erbjuder fullständiga mått för att spela olika bollspel och det 
innebär att man får använda sig av mindre spelare på planen än om det skulle spelas 
tävlingsspel.  
Basket spelas med röda linjer, volleyboll med blåa linjer och inomhusfotboll.  
Racketsport kan spelas i dessa salar är badminton.  
Takhöjden på gymnastiksalarna är dock låg (ex. Högsäter 4 m, önskvärt 7 m) därutöver 
hänger redskapsbommar som försvårar spelet.  

GRUSPLAN VALBOSKOLAN 
Grusplan ”Lilla” Valboskolan 
Dessa planer är bokningsbara, hyrs ut i befintligt skick. 
Kan användas för spontanidrott och lek. 
 
 
 
 
 



 

  
       
 

 
 
 
ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR  

• Visa hänsyn mot de föreningar som har tider före och efter Er. Gå inte in i hallen 
innan Er tid börjar så att Ni stör den verksamhet som pågår.  

• Avsluta verksamheten i så god tid att Ni har plockat bort all utrustning när Er tid i 
hallen är slut.  

• Som regel har Ni tillgång till omklädningsrummet 15 min före och efter Er träningstid 
startar.  

• En ansvarig ledare måste vara med under hela tiden, både i hallen  
och omklädningsrummet.  

• Se till att skräp slängs i papperskorgarna.  

• Se till att lokalerna lämnas i det skick som Ni själva önskar att finna den i. 

• Ledare hos respektive förening ansvarar för att dörrar och fönster är stängda och låsta 
när respektive verksamhet avslutas samt att ovanstående regler följs.  

• Tänk på att i kommunens lokaler och på skolgårdar råder rökförbud dygnet runt.  

• Kommunen städar lokaler varje vardags morgon under bokningsbara perioder. 

• OBS! Hallarna är inte tillgängliga för uthyrning från 15 juni t.om 31 juli. Under jullov 
och andra lov ansvarar föreningar själva för lokalvård, då finns ingen kommunal 
städning. 

• Vid problem ring kommunens jour på 0705 671219 kl. 16.00-07.00 vardagar och 
helger dygnet runt. 
 

• Frågor gällande hallar besvaras av fastighetsförvaltare mellan 08.00-16.00, nås via 
växeln. 

 
 
 
ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR CAFETERIAN I SPORTHALLEN  
KÖKET  

• Tvätta av golvet.  

• Torka av bänkarna.  

• Torka och sätt in porslinet i skåpet.  

• Torka ur kylskåpet.  

• Töm soppåsen.  
 
SERVERINGSYTAN  

• Dammsug och tvätta av golvet.  

• Torka borden.  

• Släng sopsäcken i containern på utsidan.  


